
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 07.06.2017 

 

Prítomní: Mgr. Ján Vojtek; Mgr. Ján Forgáč; Mgr. Anna Plachká; Nadežda Andelová; Mgr. Jozef Baláž; Mgr. Ľubica 

Kršáková;  

Ospravedlnený: Patrik Žák, BSBA 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Výsledky testovania 9 - 2017. 

3. Zmena rozpočtu na r. 2017. 

4. Výberové konania – informácie. 

5. Detská osobnosť Mesta Trenčín 2017. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, ospravedlnil neprítomnosť p. Žáka. Program komisie bol 

doplnený o bod č. 6 – Prenájom priestorov KS Kubrá na účely vzdelávania a bod č. 7 – Znovu prerokovanie VZN, ktorým 

sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Doplnené body boli schválené.  

Komisia školstva súhlasí s doplnením programu rokovania o bod č. 6 - Prenájom priestorov KS Kubrá na účely 

vzdelávania a bod č. 7 – Prerokovanie návrhu VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín. 

Za: 4                       zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Kršáková vyhodnotila výsledkovú tabuľku testovania – príloha č. 1, vyzdvihla úspešné školy – Bezručova, Dlhé 

Hony, výsledky testovania porovnala s priemernou známkou na polročnom vysvedčení. Útvar školstva je s výsledkami 

spokojný, v priemere dosiahli školy lepšie výsledky ako sú celoslovenské. Nerobíme poradie, výsledky nie sú každý rok 

rovnaké – sú značne ovplyvnené zložením triedy. 

Mgr. Vojtek  oboznámil členov s hodnotením výsledkov na základe percentilu – presnejšie a objektívnejšie hodnotenie 

úspešnosti žiakov. Pochvalne sa vyjadril k dosiahnutiu percentilu ZŠ, Bezručova – M 96,3; SJLV 97,1; Dlhé Hony – M 

94,0; SJLV 96,7.  

Mgr. Forgáč – informoval sa na výsledky ZŠ, Východná, či sú skôr náhodné alebo tradičné. 

Mgr. Kršáková – výsledky ZŠ, Východná korešpondujú s hodnotením žiakov na polroku, kde priemerná známka z M 

aj SJ bola 3,5.   

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výsledkoch Testovania 9 – 2017. 

3. Mgr. Baláž – oboznámil členov KŠ s navrhovanou zmenou rozpočtu, ktorá má byť prerokovaná na najbližšom              

 zasadnutí mestského zastupiteľstva-  MŠ Legionárska, MŠ Šafárikova, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Bezručov, ZŠ Na 

dolinách, ZŠ Kubranská a ŠZTN m.r.o.. 

Komisia školstva súhlasí so zmenou rozpočtu podľa predloženého návrhu.  

Za: 4                                   proti: 0                                    zdržal sa: 0 

4. Mgr. Kršáková – informovala členov o prebiehajúcich výberových konaniach v materských školách – Legionárska – 

potvrdená riaditeľka Mária Kamencová, Soblahovská a 28. októbra – prebehlo otváranie obálok kandidátiek a čaká sa na 

termín výberového konania. Prihlásené boli po 1 kandidátke. 

Mgr. Baláž – informoval členov o nevypísaní výberového konania na riaditeľa MŠ. Výberové bude vyhlásené 

v septembri 2017. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o výberových konaniach. 

5. Mgr. Kršáková – informovala členov komisie o oceňovaní detskej osobnosti mesta Trenčín 2017. Výber osobností ešte 

prebieha, nakoľko niektoré súťaže nie sú ukončené. Podujatie sa bude konať 20.06.2017 o 10.00 hod. v sobášnej sieni 

MsÚ – pozvánky budú zaslané e-mail poštou. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o oceňovaní Detská osobnosť mesta Trenčín 2017. 



6. Mgr. Baláž – útvar majetku mesta poslal žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti o.z. Alegro Trenčín na prenájom nebytových 

priestorov KS Kubrá – 52,20 m², ktoré chcú využívať na vzdelávanie detí, ktorým z rôznych dôvodov nevyhovuje bežné 

vzdelávanie. List v prílohe – č.2 

Mgr. Forgáč - Jedná sa o nevyužívaný priestor.  

Komisia školstva odporúča schváliť prenájom nebytových priestorov KS Kubrá o výmere 52,20 m². 

Za: 3                          nehlasuje: 1                   proti: 0                                            

7. Mgr. Baláž – vysvetlil, že VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín mu bolo vrátené 

pre procesnú chybu –najskôr sme mali dať VZN na pripomienkovanie vedúcim jednotlivých útvarov, prípadné 

pripomienky zapracovať a následne ho prerokovať v komisii školstva.  Na útvar boli doručené pripomienky, týkajúce sa 

použitia príjmov od cudzích stravníkov, pripomienky boli akceptované a zapracované do pripravovaného návrhu VZN.  

Ostatné časti VZN zostali bez zmeny. Na odporučenie vedúcej útvaru ekonomického, ak bude školská jedáleň potrebovať 

fin. prostriedky na výmenu alebo skvalitnenie technického vybavenia, požiada o tieto prostriedky pri zostavovaní 

rozpočtu, alebo ak vznikne potreba zmeny rozpočtu, tak sa uskutoční zmena v priebehu roka.  

8. Mgr. Forgáč – mesto za získané peniaze od cudzích stravníkov investuje do vybavenia ŠJ – v súčasnosti sú veľké 

rozdiely vo vybavení jednotlivých jedální. 

Komisia školstva opätovne prerokovala VZN č. 11/2017 a odporúča jeho schválenie v znení predloženom na 

rokovaní.  

Za: 4                        zdržal sa: 0                      proti: 0                                            

9. Rôzne 

Mgr. Baláž – oznámil, že návrh VZN 11/2017 bude prerokovaný 15.06.2017 na FMK v novom znení. 

Oboznámil členov so znením uznesenia o KS Hviezda. 

p. Andelová – sa informovala na začatie rekonštrukcie MŠ, Šafárikova, či bude dodržaný termín letných prázdnin. 

Mgr. Forgáč – prebieha verejné obstarávanie, malo by sa všetko zvládnuť včas. 

7.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a v čase letných prázdnin sa dohodli na stretnutí podľa potreby. 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 13.06.2017 

............................................................ 

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIE Č. 6/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 07.06.2017 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programu rokovania o bod č. 6 - Prenájom priestorov KS Kubrá na účely vzdelávania 

a bod č. 7 – Prerokovanie návrhu VZN Mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

                                                  

- s programom rokovania.  

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o výsledkoch Testovania 9 – 2017.    

 

- informáciu o výberových konaniach. 

 

- informáciu o oceňovaní Detská osobnosť mesta Trenčín 2017. 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

- zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu pre MŠ Legionárska, MŠ Šafárikova, ZŠ 

Veľkomoravská, ZŠ Bezručova, ZŠ Na dolinách, ZŠ Kubranská a ŠZTN m.r.o.. 

- prenájom nebytových priestorov KS Kubrá o výmere 52,20 m². 

                            

 

Komisia školstva opätovne prerokovala VZN č. 11/2017 a odporúča jeho schválenie v znení 

predloženom na rokovaní.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


